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De Boterbloem verliest
rechtszaak maar…
We geven niet op! Ook al oordeelt de rechter dat de akkers
van de biologische zorgboerderij uit Oud Osdorp per 1
augustus weg moeten voor een
(bijna leeg) bedrijventerrein.
De Boterbloem heeft massale
steun! Erfgoedorganisaties
doen hun best de unieke landschappelijke polder te beschermen. De voltallige gemeenteraad en véle anderen willen
de akkers behouden, omdat de
boerderij zónder geen bestaansrecht heeft. Volg de evenementen en de oogsten (want die
gaan gewoon door hoor): Mail
naar deboterbloem@kpnplanet.
nl voor de nieuwsbrief en kom
langs op de Lutkemeerweg 262.
Wordt vervolgd…

Glasvezel en putten
Het Groot Onderhoud van Fase
1 werd vertraagd omdat de
putten niet op tijd zijn geleverd.
Die wachttijd is deels opgevuld
door aan weerszijden van de
weg nu tóch lege glasvezelbuizen te leggen (!). Als het dorp
later aangesloten wordt, kan de
glasvezel door deze buizen worden getrokken zonder dat dan
de hele weg weer open moet.
Als het riool, de waterleiding
en de elektrabuizen niet meer
telkens per ongeluk worden
geraakt, lukt het hopelijk (na
het doorwerken in de bouwvak)
om weer op schema te komen.
Wel pittig voor de werklui in
deze hittegolf…

Agenda

T/m vrijdag 28 september

tuin achter Vink en Boer. Na
afloop: soep met broodjes.
Osdorperweg 28.

Sloterwegrotonde is dicht voor
gemotoriseerd verkeer richting
Sloten (t/m 31 augustus zijn
ook de andere drie ‘poten’
van de rotonde gesloten.
Bussen worden omgeleid via
de Plesmanlaan. Halte bij
de Molen van Sloten blijft in
gebruik.

Zondag 5 en 12 augustus

• 13.00-17.00 uur:
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje Sloten is
open.

Zondag 12 augustus

Zaterdag 4 en 11
augustus

Zondag 5 augustus

• 10.00 uur: Zomerkerkdienst
met hele Protestantse kerk in
Nieuw-West. Voorganger: ds.
Han Dijk (De Ontmoeting).
Locatie: Sloterkerk of de

• 10.30-12.00 uur: Zwerfafval
prikken in en rond Sloten;
Speeltuin Sloten.
• 12.00-16.00 uur: Galerie
Eigen Hof (kunst van
tuinders), Sloterweg 1173.
• 13.00-17.00 uur:
Winkeltje/informatiepunt
Politiebureautje Sloten is
open.

• 12.00-16.00 uur: Tour de
Boer in Mijn Stadstuin:
Farmers’ Market, speurtocht,
lancering Tuinen van
West app, fietstocht o.l.v.
Pieter Boekschooten,
landschapsarchitect. Nico
Broekhuysenweg 22 Oud
Osdorp.

Een jaar in de Sloterkerk
Een klein jaar geleden werd ik
bevestigd als dominee van de
Sloterkerk en de Opgang (in
Osdorp). Ik voel me al helemaal
thuis in het unieke gebied Sloten en Oud Osdorp.
In het najaar gaan we als
kerkelijke gemeente gesprekken voeren over de toekomst
van deze unieke kerk in Sloten.
Voorlopig houden we het nog
wel even vol, maar ook hier
loopt het kerkbezoek en het
aantal vrijwilligers terug. Moeten we de kerk in de toekomst
meer gaan verhuren (concerten, evenementen, ontmoetingsmomenten voor stad of

dorp) of proberen zelf meer te
organiseren? Willen we de kerk
vernieuwen en hoe dan? Wat
kan de kerk betekenen voor het
dorp? En wat betekent het dorp
voor de kerk?
Over zulke vragen gaan we met
elkaar in gesprek. Hopelijk niet
alleen met vaste kerkgangers,
maar ook met buurtbewoners
met hart voor de Sloterkerk.
Heeft u vragen of ideeën? Meld
die gerust via dominee@osdorpsloten.nl. Ik houd u ook op de
hoogte via deze rubriek in de
Westerpost.
ds. Martijn van Leerdam

